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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

Д Ъ Р Ж А В Е Н    Ф О Н Д   „З Е М Е Д Е Л И Е” 

 

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 122 

 

от 16.01.2018 г. 

  

 

 

Решения по т.1 от Протокола 

  

1. Утвърждава общ финансов ресурс в размер до 31 349 188 лв., от които средства за 

изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, 

необвързана с производството за 2017 г. в размер до 20 360 821 лева и средства за 

изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и 

кози-майки, обвързана с производството за 2017 г. в размер до 10 988 367 лева; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие” за 2018 г. 

 

 

Решения по т.2 от Протокола 

 

1. Утвърждава средствата за държавни помощи за 2018 г., предвидени по параграф 43-

00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ 

„Земеделие”,  в размер на 134 600 000 лв. 

 

 

Решения по т.3 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2018 г. по линия на държавна помощ „Помощ за 

реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” в 

размер на 34 560 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни 

помощи; 

3. Възлага на ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ да 

изготви указания за 2018 г. за предоставяне на държавна помощ „Помощ за реализирането 

на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”, и упълномощава 

Министъра на земеделието, храните и горите да утвърди Указанията, след получаване на 
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Решение за одобряване на помощта от Европейската комисия. 

 

 

Решения по т.4 от Протокола 

 

1. Утвърждава годишен финансов ресурс по схемата на държавна помощ за 2018 г. в 

размер на 4 700 000 лв. 

2. Средствата се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ ”Земеделие”, предвиден за държавни 

помощи; 

3.     Приема Указания за предоставяне на помощта. 

 

 

Решения по т.5 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2018 г. по държавна помощ „Помощ за 

компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ в размер 

на 9 000 000 лв.; 

2. Средствата по т. 1 се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление 

държавни помощи; 

 

 

Решения по т.6 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за организиране на изложения през 2018 г. по линия 

на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” в размер на 1 500 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“; 

3. Приема указания за прилагане на помощта през 2018 г. 

 

 

Решения по т.7 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. по линия на държавна помощ „Помощ за 

участие в изложения” на:  

 „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството“ – 164 000 

лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. 

 

 

Решения по т.8 от Протокола 
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1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. за участие в изложения по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на:  

 Национална асоциация на млекопреработвателите - 160 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, направление „Държавни 

помощи“, схема на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. 

 

 

Решения по т.9 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс за 2018 г. за участие в изложения по линия на 

държавна помощ „Помощ за участие в изложения” на:  

- „Български киноложки клуб за Българско овчарско куче“ – 25 000 лв.; 

2. Средствата се предоставят- по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за „Държавни 

помощи“, направление  държавна помощ „Помощ за участие в изложения“. 

 

 

Решения по т.10 от Протокола 

 

1. Утвърждава финансов ресурс за 2018 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции 

за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за 

земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и 

храни от селскостопански животни” в размер на 50 000 лева. 

2. Средствата се предоставят по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери 

за нефинансови предприятия” от бюджета на ДФ „Земеделие”, предвиден за държавни 

помощи. 

 

 

Решения по т.11 от Протокола 

 

1. Определя годишен лихвен процент, прилаган по инвестиционните кредити, 

отпускани пряко от ДФ „Земеделие” за 2018 г., равен на референтния лихвен процент, 

приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от 4 %. 

 

 

Решения по т.12 от Протокола 

 

1. Утвърждава  актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по 

Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г.; 

2. Актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по 

Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. да се прилага 

от датата на настоящото решение за периода 2018 г. - 2019 г.; 

3. За предоставяне на кредити по схемата да се ползват средства в рамките на 

финансовия ресурс от бюджета на ДФ „Земеделие” - параграф 71-01 „Предоставени 
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средства по инвестиционни кредити” за съответната година. 

 

 

Решения по т.13 от Протокола 

 

1. Приема и утвърждава средства за ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно 

мляко“ за бюджетната 2018 г. в размер на 4 900 000 лв. 

 

 

Решения по т.14 от Протокола 

 

1. Приема утвърждаването на финансов ресурс в размер на 500 000 лв. към бюджета на 

ДФ „Земеделие“, необходими за изплащането на средства по схемите за национални 

доплащания за предходни кампании в следствие на влезли в сила решения на съда, 

заповеди на министъра на земеделието, храните и горите или произнасяния на разследващи 

органи в Р България за приключили прокурорски и съдебни разследвания, като средствата 

да се предоставят по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия от бюджета на ДФ „Земеделие“ 

 

 

Решения по т.15 от Протокола 

 

1. Разпределя финансов ресурс в размер на 400 000 лв. за изплащане на средства по 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и по схемите и мерките на 

Селскостопанските пазарни механизми с изтекъл бюджетен код на база изпълнителни 

листове и/или съдебни решения от утвърдените със Закона за държавния бюджет на Р. 

България за 2018 г. средства по параграф 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия“ по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2018 г. 

 

 

Решения по т.16 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Шесто Районно 

управление на МВР към СДВР – София: 

 комп.конфигурации IBM Think centre - 10 бр. с ед.отч.стойност   1100.00 лв. 

 мултифункционално устройство (копир/принтер/факс)   Canon MF4370du - 2 бр. с 

ед.отч.стойност       873.00 лв. 

 лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 - 2 бр. с ед.отч.стойност       675,69 лв. 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № С 7336 Х с балансова стойност  2 660,00 лв.; 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 7308 МА     с балансова стойност 3 732,04 лв.; 

 автомобил Лада „Нива”, с рег. № СА 0090 МВ     с балансова стойност 3 732,04 лв.; 

на обща отчетна стойност от 24 221,46 лв. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на 

ДФ"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.2 

от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
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Решения по т.17 от Протокола 

 

1. ДФ „Земеделие” да предостави за безвъзмездно ползване на Клиниката по детска 

психиатрия «Св.Никола» при УМБАЛ «Александровска»  - София: 

 комп.конфигурации IBM Think centre - 7 бр. с ед.отч.стойност 1100.00 лв. 

 мултифункционално устройство (копир/принтер/факс)   Canon MF4370du - 1 бр. с 

ед.отч.стойност   873.00 лв. 

 лазерен принтер KonicaMinolta PagePro4650 - 1 бр. с ед.отч.стойност   772.80 лв. 

на обща отчетна стойност от 9 345,80 лв. 

при спазване изискванията и в съответствие с чл.10, т.3 от Устройствения правилник на 

ДФ"Земеделие", във връзка с чл.28, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.11, ал.1 

от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

 

 

Решения по т.18 от Протокола 

 

1. Одобрява проекта на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския 

съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2018 г. съгласно таблицата в Приложение №1. 

 

 

Решения по т.19 от Протокола 

 

1. Отлага предложената за разглеждане точка за допълнителна информация и 

уточнение. 

 

 

 

 


